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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini media massa sudah menjadi konsumsi 

masyarakat setiap hari. Kebutuhan akan media massa semakin hari 

semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan media massa ini 

karena masyarakat merasa haus akan informasi. Selain sebagai bentuk 

informasi, media massa juga memiliki fungsi sebagai pendidika, hiburan 

dan juga fungsi-fungsi lainnya. 

Radio adalah buah perkembangan teknologi yang memungkinkan 

suara ditransmisikan secara serempak melalui gelombang radio di udara. 

Tahun 1896, Guglielmo Marconi menciptakan wireless telegraph yang 

menggunakan gelombang radio untuk membawa pesan dalam bentuk kode 

Morse. Marconi lantas mendirikan perusahaan pengirim pesan kedatangan 

dan keberangkatan kapal, mendirikan stasiun pemancar dan penerima, 

terutama di kawasan yang tidak terjangkau kabel telegraf, dan belakangan 

bahkan mendirikan pabrik perakit dan penyedia perlengkapan radio. Pada 

tahun 1913, Marconi telah mendominasi bisnis radio di Eropa dan 

Amerika Serikat. Bisnis radio yang di maksud di sini bukan bisnis stasiun 

radio. Tetapi, lebih pada pemanfaatan radio untuk keperluan-keperluan 
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perdagangan dab transportasi.
1

 Pada tahun 1970-an, stasiun komersil 

tumbuh pesat sehingga dalam dekade berikutnya, siaran non pemerintah 

menjadi sinonim radio komersial. Ketika itu pemerintah mengeluarkan 

peraturan pemerintah no. 55 tahun 1976 tentang radio siaran non 

pemerintah.
2
 

Munculnya radio FM, pada pertengahan tahun 1930-an, Edwin 

Howard Armstrong, berhasil menemukan radio yang menggunakan 

frekuensi modulasi (FM). Radio penemuan Armstrong berbeda dengan 

radio yang banyak di pasaran ketika itu yang menggunakan frekuensi AM 

(amplitudo modulasi). Radio FM memiliki kualitas suara yang lebih 

bagus, jernih, dan bebas dari gangguan siaran (static). Namun usaha 

Armstrong terhalang karena ditolaknya radio FM oleh Radio Corporation 

America (RCC), yaitu David Sarnoff. Ia lebih tertarik untuk 

mengembangkan televisi. Akhirnya pemasang iklan di radio pun 

memindahkan dana iklannya ke televisi. Dari sini stasiun radio mulai 

memproduksi acaranya sendiri dan mencari pemasanag iklan lokal, dan 

stasiun radio mulai bereksperimen untuk memutar lagu-lagu yang banyak 

diminati oleh khalayak agar radio dapat hidup berdampingan dengan 

televisi pada saat itu.
3
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Sama halnya dengan di Jember radio yang mempunyai Frekuensi 

Modulasi (FM) berjumlah 13 stasiun radio, termasuk diantaranya adalah 

radio Prosalina FM  Jember. Pemilik radio Prosalina FM Jember ini yaitu 

H. Luthfi Abdullah awalnya mengamati rata-rata radio di Jember 

berfrekuensi Amplitudo Mudulasi (AM), dari sini H. Luthfi Abdullah 

berkeinginan besar untuk membangun radio Prosalina Fm Jember yang 

berfrekuensi FM. di radio Prosalina inilah peneliti ingin melakukan 

penelitian, jika peneliti amati di tengah-tengah persaingan media yang 

semakin canggih dan modern ini radio Prosalina FM Jember masih 

diminati oleh masyarakat luas. 

Dalam sebuah perusahaan yang masih mempunyai keinginan untuk 

lebih maju, tentunya mempunyai Survival Strategic (strategi bertahan) 

tersendiri dalam menghadapi persaingan diluar sana. Tidak jauh beda 

dengan PT. Radio Prosalina sendiri, karena itu masih dalam lingkup 

perusahaan media yang masih ingin berkembang dan bertahan, tentunya 

Radio Prosalina mempunyai survival strategic untuk dapat bersaing 

dengan media-media yang serba canggih saat ini, banyak media-media 

yang bisa dibilang lebih canggih serta lebih cepat untuk update sebuah 

informasi dari pada radio, seperti halnya HP yang rata-rata saat ini adalah 

HP Android. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan radio Prosalina 

itu sendiri memiliki strategi bertahan tersendiri untuk tetap bisa diminati 

oleh khalayak. Sebagaimana firman allah swt dalam surat al-imran ayat 

121-122: 
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Artinya: ”Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) 

keluargamu akan menempatkan Para mukmin pada beberapa tempat 

untuk berperang. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut, 

Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. karena itu 

hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal”. (QS. 

Al-Imran: 121-122) 

 

Hanan, Freeman, dan Aldrich mengemukakan bahwa Teori Niche 

dapat digunakan untuk menganalisa kompetisi atau tingkat persaingan 

antar industri media massa. Hal ini didukung oleh Dimmick dan Rothen 

Buhler, yang mencoba mengaplikasikan Teori Niche untuk mengukur 

tingkat kompetisi yang terjadi diantara industri media. Dimmick 

menyebutkan bahwa konsep Niche dan persaingan media sangat mungkin 

menunjukkan hasil perhitungan yang tepat dengan mengkonseptua-

lisasikan dan mengukur kompetisi antar media industri berdasarkan Teori 

Niche.
4
 

Allah swt juga menjelaskan tentang sebuah kompetisi atau 

persaingan: 
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Artinya: ”Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di 

mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. (Q.S. al- Baqarah: 148) 
 

Dalam menerapkan teori ini, mereka menganggap perusahaan surat 

kabar, radio dan televisi sebagai populasi. Mereka juga menganggap 

bahwa kelangsungan hidup industri media tidak berbeda dengan makhluk 

hidup, sebagai suatu populasi industri media juga bergantung pada 

sejumlah sumber alam yang ada disekitarnya. Namun pertumbuhan 

sumber penunjang kehidupan tersebut tidak dibarengi dengan 

meningkatnya pertumbuhan media, hal ini mengakibatkan kompetisi 

dalam memperebutkan sumber penunjang yang ada tersebut, dalam hal ini 

adalah pemirsa, pendengar, atau pembaca media mereka, dan juga faktor-

faktor lainnya. Oleh karena itu perhitungan Niche-Breadth digunakan 

untuk mengetahui tingkat kebergantungan media-media tersebut terhadap 

sumber mediaitu sendiri, selanjutnya barulah bisa dilihat bagaimana 

tingkat persaingan yangterjadi antar media-media tersebut berdasarkan 

perhitungan niche overlap. Padadasarnya ada tiga sumber utama yang 

menjadi penunjang kehidupan industri media, yaitu: capital (dalam hal ini 

bisa diartikan sebagai pemasukkan dari iklan), types of content (jenis isi 
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media), dan types of audience (jenis khalayak sasaran). Ketiga sumber di 

atas merupakan sumber-sumber yang umumnya digunakan oleh media 

massa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Maraknya persaingan media saat ini seperti media internet yang 

lebih praktis, dan media elektronik lainnya, tentu radio Prosalina FM 

Jember mempunyai daya saing dan manajemen strategis sendiri untuk 

mampu membuat radio Prosalina Fm Jember tetap Survive dalam keadaan 

apapun dan mampu mencapai profit yang tinggi.  

Maka dari sini peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Survival 

Strategic radio Prosalina FM Jember dalam Menghadapi Persaingan 

Media Massa. Agar pendengar tetap eksis dan setia terhadap radio 

Prosalina Jember dan tetap survive mengudara mempertahankan 

eksistensinya dalam maraknya media massa seperti saat ini utamanya di 

media internet dan media elektronik lainnya. Peneliti ingin mengetahui 

lebih dalam lagi strategi pertahanan radio Prosalina Jember dalam 

persaingan media massa saat ini. Peneliti menitik beratkan pada strategi 

yang digunakan dan langkah yang dilakukan radio Prosalina FM Jember 

dalam menghadapi persaingan media massa. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember 

disebutkan bahwa perumusan masalah dalam penelitin kualitatif disebut 

dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan 
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masalah yang dicari jawabannya melalui penelitian.
5
 Fokus penelitian yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Strategi apa yang digunakan radio Prosalina FM Jember dalam 

menghadapi persaingan media massa? 

2. Apa langkah –langkah yang dilakukan dalam mewujudkan Survival 

Strategic? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan Survival 

Strategic? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, Untuk dapat 

mendiskripsikan “Survival Strategic radio Prosalina FM Jember dalam 

Mengahadapi Persaingan Media Massa”, maka dalam penelitian ini penulis 

mempunyai tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan strategi yang di gunakan radio Prosalina FM 

Jember dalam menghadapi persaingan media massa. 

2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan radio Prosalina FM Jember 

dalam mewujudkan survival strategic. 

3. Untuk mengetahui adakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

melakukan survival strategic. 

 

  

                                                           
5
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember: STAIN Jember Press. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan prkatis.
6
 Adapun manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat 

bagi studi kumonikasi dan informasi yang akhir-akhir ini. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam manfaat praktis ini diharapkan penelitian tersebut dapat 

merefleksikan penggunaan survival strategic untuk menjadikan radio 

Prosalina semakin jaya di udara dan semakin terpercaya, dan kemudian 

diharapkan dapat meningkatkan konsekuensi dan mempertahankan 

komitmen pendengarnya ditengah persaingan media massa. 

3. Manfaat Lembaga 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

untuk mengenal Survival Strategic radio Prosalina FM Jember dalam 

menghadapi persaingan media massa serta dapat dijadikan refrensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

E. Definisi Istilah 

Untuk memberikan arah serta menghindari kekeliruan penafsiran 

terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka 
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2009), 45. 



9 
 

penulis merasa perlu untuk mencantumkan definisi istilah dalam skripsi 

yang berjudul, “Survival Strategic radio Prosalina FM Jember dalam 

Menghadapi Persaingan Media Massa”, dengan pengertian antara lain: 

1. Survival Strategic 

Survival dalam kamus pendidikan pengajaran dan umum adalah 

“kelangsungan  hidup” dan survive berarti “menyelamatkan nyawa”.  

Jadi, survival adalah menjaga kelangsungan haidup demi 

menyelamatkan seorang individu, kelompok atau organisasi. 

Sedangkan strategi dalam kamus pendidikan pengajaran dan umum 

berarti “siasat perang”. 
7
 

Namun dalam kamus manajemen strategic, strategi adalah: 

a. Pendekatan dasar untuk mendesain tindakan yang akan 

memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu sasaran 

setiap strategi harus menjawab suatu pertanyaan “bagaimana” 

yaitu, bagaimana kemajuan harus dilakukan untuk mencapai suatu 

sasaran. 

b. Rencana manajemen puncak untuk mencapai hasil yang konsisten 

dengan misi dan tujuan orang.
8
 

Jadi, survival strategic adalah cara atau tindakan untuk 

memecahkan suatu masalah manata rencana untuk kedepan 

menganalisis keadaan untuk menyelesaikan suatu sasaran, demi 

                                                           
7
 Drs. Saliman, Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum, (Jakarta, PT. Rineka Cipta; 1994), 203 

8
 Drs. Widjaja Tunggal, Kamus Manajemen Strategic, (Jakarta, PT. Rineka Cipta; 199), 89 
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mempertahankan kelangsungan hidup dan terus berkembang dalam 

keadaan apapun baik individu, kelompok atau organisasi.a 

2. Radio 

Radio adalah suara. Suara merupakan modal utama terpaan radio ke 

khalayak dan stimulasi yang dikoneksikan kepadanya oleh khalayak. 

Secara psikologis suara adalah sensasi yang terpersepsikan ke dalam 

kemassan auditif. Menurut Stanley R. Alten, suara adalah efek gesekan 

dari sejumlah molekul yang ditransmisikan melalui medium elastis 

dalam suatu interaksi dinamis antara molekul itu dan lingkungannya. 

Suara dalam sebuah radio adalah suatu kombinasi tekanan emosional, 

perseptual, dan fisikal yang timbul dan berasal dari suatu suara yang 

termediasi oleh teknologi yang kemudian menimbulkan formasi 

imajinasi visual tertentu di benal pendengar. Setiap suara memilki 

komponen visual yang mampu menciptakan gambaran. Percampuran 

antara kata, musik, dan efek suara lainnya akan mempengaruhi emosi 

pendengar serta mengajak mereka berada di lokasi kejadian yang 

dikominkasikan.  Semuanya Tersimpul dalam konsep yang dikenal the 

theatre of mind.
9
 

3. Persaingan media massa. 

Persaingan dalam bahasa inggris disebut competition oleh Webster 

didefinisikan sebagai “… a struggle or contest between two or more 

persons for the same object” (sebuah perjuangan atau perlombaan 

                                                           
9
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11 
 

antara dua atau lebih orang untuk mendapatkan sesuatu/objek yang 

sama). Dari terminologi kata persaingan ini didapat dua unsur penting 

mengenai persaingan, yaitu : 

a) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling 

mengungguli. 

b) Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. 

Melihat dari definisi persaingan dan meminjam konsep persaingan 

mediamilik Dimmick, maka persaingan media dapat diartikan 

sebagai bentuk perjuangan atau usaha untuk memperebutkan 

sesuatu yang sama oleh dua atau lebih media tersebut. Sesuatu 

yang sama juga dapat dipahami dengan sumber yang sama.
10

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi pembahasan yang 

dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti 

daftar isi.
11

 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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John W Dimmick. Media Competition and Coexistence - The Theory of the 

Niche.( London: Lawrence Erlbaum Associates Pulblishers. 2003).25-42 
11

Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press 2014), 48.  
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BAB II: Berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori. 

BAB III: Membahas tentang metode penelitian yang berisi pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan 

data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. 

BAB IV: Penyajian data dan analisis, terdiri dari gambaran obyek 

penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan. 

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 


